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   ستونالدورة التاسعة وال

 اللجنة اخلامسة  
   

ــدورة         ــ  ال ــة اخلامســة ألــ م اجلــور األوم م ــانة للجن ــة داــداو الو  حال
 التاسعة والستني املستأنفة للجمعية العامة  

  

 مذكرة م  األمانة العامة  
 

دىل رنـيس  يوجَّه انتباه أاضار اللجنة اخلامسة دىل رسالة رنيس اجلمعية العامة املوجهـة   - 1
( اليت تبني البنوو احملالة دىل اللجنة للنظر فيها أ نار الـدورة التاسـعة   A/C.5/69/1اللجنة اخلامسة )

 والستني للجمعية العامة.  

، لتنظــر 2015شــبافربفياير  20ويــبني مرفــة اــذه املــذكرة حالــة داــداو الو ــانة     - 2
ــيت       ا ــانة ال ــدورة التاســعة والســتني املســتأنفة. وأمــا الو  ــة فيهــا ألــ م اجلــور األوم مــ  ال للجن
 تصدر حىت تارخيه، فقد ُذكرت تواريخ تقديرية إلصداراا.   مل

 

http://undocs.org/ar/A/C.5/69/1
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 املرفة  
 

قانمة البنوو والو انة املعروضة الـ  اللجنـة اخلامسـة للنظـر فيهـا ألـ م         
 املستأنفة للجمعية العامة  اجلور األوم م  الدورة التاسعة والستني 

   
 العنوان أو الوصف بند جدول األعمال/الرمز

التاااااااتقد الت اااااادقر  
 حالة اإلصدات لإلصدات

   استعراض كفارة األوار اإلواري واملايل لألمم املتحدة 131البند     

   املسارلة 

A/69/676 قـرار   ا  نظام املسارلة   األمانة العامة لألمم املتحـدة لألمني العام رحل  الراع  التقرير امل(
 (264رب68اجلمعية العامة 

 صدر 

A/69/___ تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلوارة وامليوانية   

   املشتريات 

A/69/710  أنشطة الشرار اليت تضـطل  اـا األمـم املتحـدة )قـرار اجلمعيـة       ني العام ا  لألمتقرير شامل
 (263رب68العامة 

 صدر 

A/69/___ تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلوارة وامليوانية   

A/69/73   اســتعراض ” شــتركة املعنــونمــذكرة مــ  األمــني العــام قيــل اــا تقريــر وحــدة التفتــي  امل
ــدة     ــم املتحـــ ــة األمـــ ــتريات   منظومـــ ــام املشـــ ــل   مـــ ــة األجـــ ــات الطويلـــ “ االتفاقـــ

(JIU/REP/2013/1) 

 صدرت 

A/69/73/Add.1  قيل اا تعليقاته وتعليقـات ملـس الراسـار التنفيـذيني   منظومـة      مذكرة م  األمني العام
اســتعراض ”األمـم املتحــدة املعــت عالتنســية الــ  تقريـر وحــدة التفتــي  املشــتركة املعنــون   

ــدة     ــم املتحـــ ــة األمـــ ــتريات   منظومـــ ــام املشـــ ــل   مـــ ــة األجـــ ــات الطويلـــ  “االتفاقـــ
(JIU/REP/2013/1) 

 صدرت 

   2015-2014امليوانية الينامية لفترة السنتني  132البند 

   التشييد ودوارة املمتلكات 

A/69/760 شبافربفياير 27 تقرير األمني العام ا  االستعراض االستراتيج  للمرافة  

A/69/___ للجنة االستشارية لشؤون اإلوارة وامليوانيةتقرير ا   

A/69/749   شــاملة لتطبيــة اســتراتيجيات االســتندام املــرن الدو  اجلــوراســة تقريــر األمــني العــام اــ
راععــا،  اجلــورعــار،  247رب68)قــرار اجلمعيــة العامــة    ألمــاك  العمــل   األمــم املتحــدة   

  (5 لفقرةا

 صدر 

A/69/___ تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلوارة وامليوانية   

   معايري حتديد ورجات السفر عالطانرة 

 A/69/643و Corr.1       ــة ــة العام ــد ورجــات الســفر عالطــانرة )مقــرر اجلمعي ــايري حتدي ــام اــ  مع ــر األمــني الع تقري
   (16و  15و  3ت ساوسا، الفقرا اجلور، ألف 254رب67والقرار  589رب57

 صدر 

A/69/___ تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلوارة وامليوانية   

http://undocs.org/ar/A/69/676
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 العنوان أو الوصف بند جدول األعمال/الرمز
التاااااااتقد الت اااااادقر  

 حالة اإلصدات لإلصدات

   الس مة واألم      

A/69/530           تقرير األمني العام اـ  اسـتنتاجات الفريـة العامـل الرفيـ  املسـتو  املعـت عاألويـة ا يويـة
 (18، اجلور ألامسا، الفقرة ألف 254رب67اجلمعية العامة  لليامج )قرار

 صدر 

A/69/___ تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلوارة وامليوانية   

   املنطط العام لتجديد مباين املقر 

A/69/360  الثاين اشر ا  تنفيذ املنطط العام لتجديد تقرير األمني العام ا  التقرير املرحل  السنوي
، ألـف  247رب68 ؛ و34، اجلـور  انيـا، الفقـرة    292رب57مباين املقر )قرارا اجلمعية العامة 

دىل  2008( وا  متويـل التكـاليف املرتبطـة عاملشـروف للفتـرة مـ        14، الفقرة اجلور راععا
 (44، الفقرة ، اجلور ألامسا246رب67)اجلمعية العامة  2013

 رصد 

A/69/529 صدر  تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلوارة وامليوانية 

A/69/5 (Vol. V)     2013كـانون األومربويسـمي    31تقرير ملس مراجع  ا ساعات ا  السنة املنتهيـة: 
 املنطط العام لتجديد مباين املقر

 صدر 

A/69/353تقرير األمني العام ا  تنفيذ توصـيات ملـس مراجعـ  ا سـاعات الـواروة   تقـاريره اـ          ، الفرف الثالث
اـ  املنطـط   و 2013كـانون األومربويسـمي    31األمم املتحدة لفترة السـنتني املنتهيـة     
)قرارا اجلمعية  2013كانون األومربويسمي  31العام لتجديد مباين املقر للسنة املنتهية   

 عار( 212رب52 ، و7عار، الفقرة  216رب48العامة 

 صدر 

A/69/529 صدر  تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلوارة وامليوانية 

   أوموجا :التنطيط املركوي للموارونظام  

A/69/385 و  Corr.1       تقرير األمني العام ا  التقرير املرحل  الساوس املتعلـة ششـروف النظـام املركـوي لتنطـيط
 (117، الفقرة 243رب64املوارو )قرار اجلمعية العامة 

 صدر 

A/69/158   مذكرة م  األمني العام قيل اا التقرير املرحل  السنوي الثالث جمللس مراجع  ا سـاعات
، 246رب66ا  تنفيذ نظام األمم املتحدة املركـوي لتنطـيط املـوارو )قـرار اجلمعيـة العامـة       

 (93الفقرة 

 صدرت 

A/69/418 صدر  تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلوارة وامليوانية 

   داانة مالية دىل الدوانر االستثنانية   حماكم كمبووياتقدمي  

A/69/536    سـتثنانية   حمـاكم كمبوويـا    تقرير األمني العام ا  طلب تقدمي داانـة ماليـة دىل الـدوانر اال
 (10و  8أوال، الفقرتان  اجلور، 247رب68)قرار اجلمعية العامة 

 صدر 

A/69/652 صدر  تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلوارة وامليوانية 

   مرفة شراكات األمم املتحدة ومكتب األمم املتحدة للشراكات 

A/68/6 (Sect.1) ،
 يار الفصل

السياسـات والتوجيـه    ،1 : البـا  2015-2014امليوانية الينامية املقترحة لفترة السنتني 
 والتنسية اموما

 صدرت 

A/68/7،   ،ــاين ــل الثـــ الفصـــ
ــا    ــور األوم، البـــ ، 1اجلـــ

- 56 - الفقــــــــــرات أوال
   95 - أوال

 صدر  تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلوارة وامليوانية
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 العنوان أو الوصف بند جدول األعمال/الرمز
التاااااااتقد الت اااااادقر  

 حالة اإلصدات لإلصدات

   ترتيبات امل اللجنة االستشارية لشؤون اإلوارة وامليوانية وشروف اخلدمة فيها      

A/C.5/68/13  موجهــة مــ  رنــيس اجلمعيــة العامــة دىل   2013تشــري  الثــاينربنوفمي  12رســالة مؤرألــة
م  األمـني   2013تشري  الثاينربنوفمي  11رنيس اللجنة اخلامسة قيل اا رسالة مؤرألة 

ــة االستشــا    ــات امــل اللجن ــة العامــة اــ  ترتيب ــيس اجلمعي رية لشــؤون اإلوارة العــام دىل رن
  وامليوانية وشروف اخلدمة فيها

 صدرت 

   وراسة مستقلة ا  دااوة تقدير التكاليف 

A/69/381   األمني العـام اـ  الدراسـة املتعلقـة عةاـاوة تقـدير التكـاليف واخليـارات املتاحـة          مذكرة م
ــات   ــة تقلب ــة ملعاجل ــة      للمنظم ــة العام ــرار اجلمعي ، 246رب68أســعار الصــرل والتضــنم )ق

  (10 الفقرة

 تصدر 

A/69/640 صدر  تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلوارة وامليوانية 

   دوارة املوارو البشرية 137البند 

A/69/190     تقرير األمني العام ا  استعراض اام إلص ح دوارة املوارو البشرية: حنو قـوة ااملـة اامليـة
 255رب67ووينامية وقاورة ال  التكيف م  أجل األمم املتحـدة )قـرارات اجلمعيـة العامـة     

   (265رب68و  252رب68 و

 صدر 

A/69/190/Add.1   تقريــر األمــني العــام اــ  اســتعراض اــام إلصــ ح دوارة املــوارو البشــرية: التنقــل )قــرارات
   (265رب68و  252رب68و  255رب67اجلمعية العامة 

 صدر 

A/69/190/Add.2 و Corr.1 ص ح دوارة املوارو البشـرية: دوارة األوار )قـرارات   تقرير األمني العام ا  استعراض اام إل
   (265رب68و  252رب68و  255رب67اجلمعية العامة 

 صدر 

A/69/190/Add.3   تقريــر األمــني العــام اــ  اســتعراض دصــ ح دوارة املــوارو البشــرية: عرنــامج األمــم املتحــدة
  (252رب68و  255رب67با  )قرارا اجلمعية العامة للفنيني الش

 صدر 

A/69/190/Add.4      تقريــر األمــني العــام اــ  اســتعراض اــام إلصــ حات دوارة املــوارو البشــرية: تقيــيم نظــام
  (252رب68و  255رب67النطاقات املستصوعة )قرارا اجلمعية العامة 

 درص 

A/69/292           تقرير األمني العـام اـ  تكـوي  األمانـة العامـة: اخلصـانغ الدة رافيـة للمـورفني )قـرارات
، 221رب53، و 226رب51 ، و222رب49، و 226رب47ألـف، و   239رب45اجلمعية العامة 

، 247رب65، و 250رب63، و 244رب61، و 238رب60، و 266رب59، و 305رب57 و
   (252رب68، و 255رب67، و 234رب66 و

 صدر 

A/69/292/Add.1         تقرير األمني العام ا  تكـوي  األمانـة العامـة: املورفـون املقـدَّمون وون مقاعـل واملورفـون
ــرار   ــة  املتقااــدون واخلــيار االستشــاريون وفــراو  املتعاقــدي  )ق ــة العام  255رب67ا اجلمعي

 (  252رب68 و

 صدر 

A/69/283       تقرير األمني العام ا  ممارسات األمني العام املتبعة   املسـانل التأويبيـة وحـاالت السـلو
معيـة  )قـرار اجل  2014حويرانربيونيـه   30دىل  2013متوزربيوليه  1اإلجرام  احملتمل، م  

 (16 ، الفقرة287رب59العامة 

 صدر 

A/69/117 صدر  تقرير األمني العام ا  تعدي ت النظام اإلواري للمورفني 

A/69/332    ــر ــات )ق ــام اــ  أنشــطة مكتــب األأل قي ــر األمــني الع ــة  تقري ــة العام ، 234رب66ارا اجلمعي
 (29، الفقرة 252رب68و  11 الفقرة

 صدر 

A/69/572  صدر  تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلوارة وامليوانية 

    وحدة التفتي  املشتركة 138البند 

A/69/34  صدر  2015وعرنامج املها لعام  2014تقرير وحدة التفتي  املشتركة لعام 
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 العنوان أو الوصف بند جدول األعمال/الرمز
التاااااااتقد الت اااااادقر  

 حالة اإلصدات لإلصدات

    
A/69/747    مذكرة م  األمني العام، عصفته رنيسًا جمللس الراسار التنفيذيني   منظومة األمـم املتحـدة

اجلمعيـة العامـة    )قـرار  2014تـي  املشـتركة لعـام    املعت عالتنسية، عشأن تقرير وحـدة التف 
 (8، الفقرة 246رب62

 صدرت 

   متويل اآللية الدولية لتصريف األامام املتبقية للمحكمتني اجلنانيتني الدوليتني 147البند 

A/69/734        ة الدوليــة لتصــريف األامــام املتبقيــة    تقريــر األمــني العــام اــ  عنــار مرفــة جديــد ل ليــ
 (267رب68للمحكمتني اجلنانيتني، فرف أروشا )قرار اجلمعية العامة 

 صدر 

A/69/__ تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلوارة وامليوانية   

   تعيينات مللر الشواغر   األجهوة الفراية وتعيينات أألر  113البند 

   شتراكات) ( تعيني أاضار   جلنة اال 

A/69/102/Add.2 صدرت  مذكرة م  األمني العام ا  تعيني أاضار   جلنة االشتراكات 
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